
Forgalmi szolgálat Pénztár Információ Váróterem Mellékhelyiség

Autóbusz-állomás, 

Salgótarján

3100 Salgótarján, 

Bartók Béla út 6.
+36-32-520-149

minden nap:

0:00-24:00

munkanap: 

6:00-12:00 és 12:30-18:00,

szabadnap:

6:00-13:00,

hetek első munkanapját 

megelőző munkaszüneti nap: 

13:00-19:00

minden nap:

0:00-24:00
minden nap:

4:25-23:00

minden nap:

4:25-23:00

menetrendi információ, helyi jegy-és 

bérletárusítás, helyközi bérletárusítás, 

országos és regionális (1010, 

1020,1021) járatokra elővételi menetjegy 

árusítása, menetrendi kiadványok 

árusítása,  panaszkezelés, talált tárgy 

kezelés, különjárati ügyintézés, büfé, 

ATM, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Szécsény

3170 Szécsény, Király 

út 17. 
+36-32-370-161 -

munkanap:

7:00-12:00 és 13:00-14:30
-

minden nap:

3:40-23:30

mozgássérültek 

részére 

mellékhelyiség 

minden nap:

3:40-23:30,

egyéb 

mellékhelyiség 

minden nap:

0:00-24:00

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált 

tárgy kezelés, büfé, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Pásztó

3060 Pásztó,

Vasút út 28.

+36-20-326-

2677
-

munkanap:

7:00-12:00 és 13:00-14:30
-

minden nap:

4:00-23:20

minden nap:

0:00-24:00
-

menetrendi információ, helyközi 

bérletárusítás, panaszkezelés, talált 

tárgy kezelés, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Balassagyarmat

2660 Balassagyarmat, 

Ipolypart út 42.

+36-35-501-280,

+36-35-501-289

minden nap:

0:00-24:00

munkanap 1-jétől 5.-ig:

7:00-12:00 és 12:20-17:00,

munkanap 6.-tól 31.-ig:

7:00-12:00 és 12:20-15:20

minden nap:

0:00-24:00
minden nap:

4:15-23:00

minden nap:

4:15-23:00

menetrendi információ, helyi jegy-és 

bérletárusítás, helyközi bérletárusítás, 

panaszkezelés, talált tárgy kezelés, 

különjárati ügyintézés, ATM, elővételi 

menetjegy árusítása, bankkártyás fizetés

Autóbusz-állomás, 

Salgótarján helyi

3100 Salgótarján, 

Rákóczi út 113.
+36-32-440-167

minden nap:

4:00-24:00 - - - - -

menetrendi információ, panaszkezelés, 

talált tárgy kezelés, helyi elővételi 

jegyárusítás

Bérletpénztár, 

Bátonyterenye

3070 Bátonyterenye, 

Béke út 106-108.
- -

munkanap:

7:00-12:00 és 13:00-14:30
- - - -

helyi- és helyközi bérletárusítás, utazási 

igazolványok kiállítása és érvényesítése, 

bankkártyás fizetés

Bérletárusító hely, 

Rétság

2651 Rétság, Rákóczi 

út 209/10.
- -

munkanap:

7:30-12:00 és 12:30-15:30
- - - -

helyközi bérletárusítás, utazási 

igazolványok kiállítása és érvényesítése, 

panaszkezelés, bankkártyás fizetés

Munkanap

Szabadnap

Munkaszüneti nap

Nyitva tartás

Az VOLÁNBUSZ Zrt. utasforgalmi létesítményein nyújtott szolgáltatások                            
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Jelmagyarázat:

akadálymentes rámpa megléte vagy padkamentesség 

SzolgáltatásokAkadálymentességTelefon:Cím:Megnevezés:

szombat (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

hétköznap (a munkanap-áthelyezésről szóló hatályos rendelkezés 

figyelembevételével)

vezetősáv látássérültek részére

parkoló mozgássérültek részére 

WC mozgássérültek részére 

összevont és/vagy kocsiállási kijelzők megléte

hangos utastájékoztatás

vasárnap és ünnepnap




